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BQ
Abel
Ledeberg - Sint-Amandsberg - Mariakerke

BARBECUE-ASSORTIMENT
HEERLIJKE VOORAFJES

Tapasschotel
Kippenapero
Scampistokje (2 stuks)
Gevulde champignons met kruidenkaas (vegi)
Miniworstjes-brochette (paprika, curry en tuinkruiden)
Minisaté (kip, varken of rund)

€ 8,50 / pers.
€ 0,50 / st.
€ 1,50 / st.
€ 1,00 / st.
€ 1,00 / st.
€ 1,00 / st.

Assortiment bbq hapjes (16 stuks)
• 4 Italiaanse kippenhapjes
• 4 kippenapero
• 8 Thaise scampi

€ 15,00 / ass.

HEERLIJK, SAPPIG, MALS RUNDSVLEES

Rundbrochette
Cowboysteak
Côte à l’os
Dry aged wit-blauw vlees
Angusbeef (Ierse entrecote)
Tournedos

€ 18,50 / kg
€ 18,50 / kg
€ 17,50 / kg
€ 45,00 / kg
Prijs per kg
€ 20,50 / kg

KALFSVLEES

Kalfsbrochette
€ 26,90 / kg
Saltimbocca
€ 26,90 / kg
(Mals kalfslapje met mozzarella, parmaham en zongedroogde tomaten)

VARKENSVLEES -DUROC D’OLIVES-

TIP

Gemarineerde kotelet
Mignonnette (natuur of gemarineerd)
½ sparerib van het huis
Barbecuefakkel
Casselerrib
Breydelspek
Duosteak
Gemarineerd spek
Varkensbrochette
Gekookte beenham van het huis
Zuiders varkenshaasje
Porchetta Duroc d’Olives

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,65 / kg
16,50 / kg
10,50 / kg
10,50 / kg
19,30 / kg
18,75 / kg
15,50 / kg
9,50 / kg
14,50 / kg
16,50 / kg
17,70 / kg
19,50 / kg

KIP / KALKOEN

TIP

½ gemarineerde kipfilet
€ 13,50 / kg
Gemarineerde kippenboutjes vers
€ 7,15 / kg
Gemarineerde kippenvleugel
€ 5,00 / kg
Gevogeltebrochette
€ 14,50 / kg
Zuiders gevulde kipfilet
€ 16,50 / kg
(kipfilet gevuld met kruidenkaas, Gandaham en zongedroogde tomaten)
Kippenworst
€ 14,90 / kg
Kippenchipolata
€ 14,90 / kg
Ardeense kalkoentournedos
€ 13,50 / kg
Italiaanse kippenmedaillon
€ 19,50 / kg
Kippengrillworst
€ 12,50 / kg

LAMSVLEES

Lamskoteletje (gemarineerd of natuur)
½ lamskroontje (gemarineerd of natuur)
Lamsbrochette

GEHAKTBEREIDINGEN

TIP

Barbecueworst
Chipolata
Merguez
Grillworst
Witte worst
Hamburger
Miniworstjesbrochette (5 worstjes)
Balletjesbrochette (4 balletjes)
Ardeense burger
Cowboyburger, zuiver rundsvlees
Cevapcici: Sloveense worst

VISASSORTIMENT

Visbrochette
Zalm in papillot met groentjes
Scampibrochette (5 stuks)

VEGETARISCH

Vega-burger
Vega-worst
Vega-brochette
Vega-papillot (spies met mozarella en tomaat)

€ 21,50 / kg
€ 35,00 / kg
€ 18,95 / kg

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8,50 / kg
13,50 / kg
14,50 / kg
12,50 / kg
10,50 / kg
1,60 / st.
12,50 / kg
12,50 / kg
10,50 / kg
12,95 / kg
13,50 / kg

€ 4,00 / st.
€ 4,00 / st.
€ 3,75 / st.

€ 2,00 / st.
€ 1,75 / st.
€ 1,95 / st.
€ 1,75 / st.

KIDS LIEVELING

Chipolata
Balletjes brochette
Gemarineerde kipfilet
Mini-worstjesbrochette
Hamburger
Kippenboutjes
Vleeslolly

TIP

€
€
€
€
€
€
€

13,50 / kg
12,50 / kg
13,50 / kg
12,50 / kg
1,60 / st.
1,50 / st.
1,80 / st.

SPECIALITEITEN VAN HET HUIS

Spare ribs v/h huis
€ 10,50 / kg
BBQ worst van het huis
€ 8,50 / kg
(lekker gehakt met verse tuinkruiden)
Zuiders gevulde kipfilet
€ 14,50 / kg
(kipfilet gevulde met kruidenkaas, Gandaham en zongedroogde tomaten)

Stel zelf uw BBQ-pakket samen!

Liever een barbecue op maat of op verplaatsing?
Wij helpen u graag om een aangepast menu samen te stellen.
Voor verdere inlichtingen, bel ons gerust even op of kom langs.
Wij helpen u graag voor het welslagen van uw tuinfeest.
Verder hebben wij in de winkel nog alle toebehoren voor een geslaagde
BBQ. Zoals: Houtskool, kruiden, een gepaste wijn voor ieder gerecht...

APART VERKRIJGBAAR
KOUDE GROENTESCHOTEL

€ 6,00 / pers.
gemengde sla, tomaat, vers geraspte wortelen, bloemkool, komkommer,
Franse boontjes, aardappelsalade, cocktail, mayonaise, tartaar

BBQ GROENTEBUFFET

€ 6,50 / pers.
gemengde sla, tomaat, vers geraspte wortelen, bloemkool, komkommer,
Franse boontjes, aardappelsalade, gebakken krielaardappelen, warme en
koude sausjes, aardappelsalade, stokbrood en boter

LUXE GROENTEBUFFET

€ 6,90 / pers.
sla, tomaat met ajuin, komkommer met vinaigrette, bloemkool, boontjes,
wortelen, perzik, pastasalade, aardappelsalade, krielaardappelen,
stokbrood en boter, warme en koude sausjes

ITALIAANSE SALADE

€ 27,50 / kg
Heerlijke salade van verse rucola, pijnboompitten , pancetta, croutons,
olijfolie en zongedroogde tomaatjes

AARDAPPELEN OP DE BBQ

Aardappel in veldjasje met kruidenboter
€ 1,90 / st.
Gemarineerde krielaardappelen
€ 8,90 / kg
‘Abelse’ krieltjes
€ 9,50 / kg
(gemarineerde krielaardappelen in schil met abelspek, pijnajuin…)

WARME SAUZEN

€ 12,50 / kg
Provençaalse saus, béarnaisesaus, archiducsaus, pepersaus,
witte wijnsaus

BARBECUEPAKKETTEN
Verkrijgbaar vanaf 4 personen.

BASISPAKKET

€ 9,99 / pers.

TRIOPAKKET

€ 11,99 / pers.

barbecueworst, varkensbrochette, gemarineerde kipfilet
en het bbq groentebuffet

Cowboysteak, BBQ worst, gevogeltebrochette
en het bbq groentebuffet

SMULPAKKET

€ 12,99 / pers.
Rundbrochette, gemarineerde kipfilet , ribbetje van het huis,
hamburger en het bbq groentebuffet

KEURPAKKET

€ 14,99 / pers.
Zalm in papillot, ribbetje van het huis, Zuiderse gevulde kipfilet,
duosteak en het bbq groentebuffet

KINDERPAKKET

€ 6,90 / pers.
Hamburger, chipolata, kippenbout en het bbq groentebuffet

PAKKET ‘VEGA’
€ 11,75 / pers.
Vega-burger, vega-worst, vega-brochette en het bbq groentebuffet
BBQ MENU VAN DE CHEF
€ 18,50 / pers
Aperitiefhapjes: 4 grillhapjes / pers.
Voorgerecht: Zalm papillot
Hoofdgerecht: BBQ-worst, gemarineerde kipfilet, rundbrochette
en het luxe groentebuffet
Per bestelling van BBQ v/d chef voor 4 pers. = 1 GRATIS fles SANGRIA

AANRADERS
DEGUSTATIEBARBECUE
€ 9,90 / pers.
Kunt u niet kiezen tussen al die soorten lekkernijen? Dan is dit een aanrader!
Verschillende kleine stukjes vlees speciaal voor op de BBQ: Mini- cowboysteak,
Mini-brochette, Gemarineerde kipfiletje, lamskoteletje in groene kruiden,
Scampi-brochette (2 stuks), mini-chipolata, varkensmedaillon pink pepper.
TEPPAN YAKI

€ 14,50 / pers.
Japans tafelgebeuren, kokkerellen met oosters getinte kleine vlees- en
visstukjes die worden gebraden op de teppanplaat. Bakken met de
teppan yaki is bovendien gezond. Boter en olie heeft u niet nodig.
Verras uw gasten met deze niet-pikante lekkernijen.
Rundbeef ‘lemon’, kipfilet ‘kushiyaki’, naganoburger, varkenshaasje
‘yamato’, eend ‘masala’, kikkerbilgroen, zalm ‘Japanse flower’, scampi
‘shikoku’, ananas ‘peper’, spekworst

MINI-WOK SCHOTEL
€ 16,00 / pers.
Gezellig tafelgebeuren, waarbij ieder zijn wok kan samenstellen en
afbakken in kleine wokpannetjes. Iedereen maakt zijn wok naar smaak!
Varkensreepjes, runderreepjes, kippenreepjes, lamsreepjes
Dit allemaal met wokgroentjes en verschillende woksausjes.
GOURMET (ook geschikt voor op de teppan yaki-plaat) € 9,80 / pers.
Kipfilet, biefstukje, chipolata, spekworstje, hamburgertje, kaasburgertje,
brochetje, lamskoteletje, varkenshaasje
FONDUE
€ 9,80 / pers.
Malse rundsblokjes, varkensblokjes, kipfilet met gerookt spek, gehaktballetjes
BUFFET ‘COURANT’

€ 15,50 / pers.
Tomaat-krabsalade, varkensgebraad, rauwe ham met meloen,
rundrosbief, salami, gevuld eitje, kalkoenfilet, hespenrolletje met
asperges, kippenboutje, diverse rauwkostsalades, aardappelsalade,
aangepaste koude sausjes, broodjes en boter
TIP

BUFFET ‘ABEL’
€ 25,00 / pers.
Gepocheerde zalm, Spaanse ham met meloen, perzik met tonijn, tomaatgarnaal, rundrosbief, gevuld eitje, gerookte zalm, gerookte heilbot,
gebakken kippendrumstick, beenhesp met asperges, eendenpastei op
witloofblaadje, diverse rauwkostsalades, aardappelsalade, aangepaste
sausjes, broodjes en boter

ABEL I, Ledeberg
Ledebergstraat 6
9050 Ledeberg
Tel. 09/231.22.76
Gesloten op woensdag
keurslagerij.abel@skynet.be
ABEL II, St.-Amandsberg
Antwerpsesteenweg 326
9040 St.-Amandsberg
Tel. 09/228.22.76
Gesloten op donderdag en zondag
keurslagerijabel2@telenet.be
ABEL III, Mariakerke

Brugsesteenweg 420
9030 Mariakerke
Tel. 09/226.53.63
Gesloten op woensdag
keurslagerij.abel3@.telenet.be
Volg ons ook op Facebook & Instagram
www.keurslagerij-abel.be
www.bestel-abel.be

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande folders.
Deze prijzen kunnen eventueel wijzigen volgens marktsituaties.

